VOEDEN
HYDRATEREN

Nourishing
Phyto Lift Cream

Moisturizing
Phyto Moisturizing Lotion

KALMEREN
Calming
Phyto Lift Cream Sensitive
VOEDEN
Energising
Phyto
Gold Essence

STAMCELLENTECHNOLOGIE

HERSTELLEN = ZICHTBAAR
Restoring = visible results
Phyto Treatment Kit

PHYTO DE LUXE - THE GOLDEN POINT OF BEAUTY

ZWITSERSE ANTI AGE TECHNOLOGIE

Welkom bij Mila d’Opiz Swiss Beauty, Zwitserse Schoonheid.
Gedurende meer dan 70 jaar hebben de laboratoria van Mila d’Opiz zich toegelegd op het ontwikkelen van huidverzorging op het hoogste niveau. In 1938 legde
mevrouw Mila Opitz de fundering voor een innovatieve en vooruitstrevende antiageing crème: een “hormonale anti-rimpel crème”. Deze anti-ageing crème, die
op dat moment onder de naam Milopa werd geïntroduceerd, werd een huidverjongende bestseller en was gekend tot ver buiten Zwitserland.
Vandaag, 70 jaar later, kunnen we ons geen kwalitatieve huidverjongende crème
voorstellen zonder “phytohormonen”. Met “PHYTO DELUXE” viert Mila d’Opiz
de plantaardige come back van haar eens zo revolutionaire hormonencrème nu in een nieuwe formule volgens de knowhow van de huidige anti-ageing- &
Biotechnologie.
Geniet van het luxueuze huidverzorgingsgevoel van de “PHYTO DELUXE”
producten. De combinatie van esssentiële plantenextracten, phytohormonen en
plantaardige stamcellen zorgt voor een onmiddellijke en langdurige verzorging.
Lijntjes en rimpels worden verzacht en gelaatscontouren verstevigd.
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Stamcellen & phytohormonen...
Dankzij de unieke texturen, zijn de “Phyto Deluxe” producten geschikt voor alle rijpe huidtypes. Zij zijn één voor één toepasbaar als 24u-verzorging, maar kunnen ook ingezet
worden als dag- en nachtverzorging of als oogcontourproduct. Bij gebruik in een kuur of
als een dagelijkse dag- en nachtverzorging, vertegenwoordigen de “Phyto Deluxe” verzorgingen een gegarandeerd resultaat voor uw huid op het hoogste niveau.
Deze unieke cocktail van plantaardige oliën, phyto-oestrogenen en plantenstamcellen
maakt van de Phyto Deluxe lijn een ware sensatie als huidverzorgingsprogramma.
De beste verzorgende oliën, zoals Babussa Oil, Argan Oil, Cupuaco Butter, Mangobutter, vertegenwoordigen een rijkdom aan vitaminen, mineralen en huidbeschermers.
Het speciale phytohormonencomplex “Phyto 4.7” is een goed uitgebalanceerde combinatie van de zuiverste phytosterolen, zoals sojabean, wild yam, black cohosh, kudzu,
granaatappel, angelica sinensis extract en Japanse “knotweed”, en corrigeert grondig de
vroege tekenen van huidveroudering.
De “plantaardige stamcellen” van de Zwitserse appel “Uttweiler Spätlauber” en “SymSK\WXP2I¿FLQDOH´DFWLYHUHQGHYHUQLHXZLQJYDQGH]HFHOOHQPHWRQJHOLPLWHHUGHNUDFKW
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PHYTO DELUXE MOISTURIZING LOTION
Deze ultra-lichte, niet-vette, zijdezachte textuur is een krachtig anti-ageing complex,
samengesteld uit phytohormonen, stamcellen, hyaluronzuur en vitamines. De krachtige
anti-ageing werking zorgt ervoor dat rimpels zichtbaar vervlakken.
De Moisturizing Lotion is een 24u-concentraat voor gelaat, hals, décolleté en ogen van de
gemengde tot vette huid. Hij kan als dagverzorging voor de normale, rijpe huid toegepast
worden en is een ideale basis voor make-up.
De Lotion wordt daarnaast ook als serum geadviseerd en geeft een extra meerwaarde
aan de andere Mila d’Opiz verzorgingscrèmes.
(24u crème - consistentie 1)
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PHYTO LIFT CREAM SENSITIVE
Phyto Lift Cream Sensitive is een lichte crème op basis van phytohormonen, plantenstamcellen, rode algencomplex, calcium en de beste verzorgende oliën.
Deze crème heeft een matterende, kalmerende en ontstekingsremmende werking. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor de rijpe, gevoelige huid.
Deze 24u-crème voor de verzorging van gelaat, hals, décolleté en ogen is ook ideaal om
te gebruiken enkel als dagcrème of als basis voor make-up.
(24u crème - consistentie 3)
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PHYTO LIFT CREAM
De Phyto Lift Cream is een zeer rijke crème op basis van phytohormonen, plantenstamcellen en een waaier van de beste verzorgende oliën, rijk aan de schoonheidsvitaminen
A, E & C. Deze formule zorgt voor een totaalopbouw van de veeleisende rijpe huid, die
opnieuw een gladde, elastische en vitale look krijgt, zonder dat de huid plakkerig aanvoelt.

Rijke 24u-crème voor gelaat, hals, décolleté en ogen. Uitermate geschikt enkel als nachtcrème of als dagcrème voor de veeleisende huid.
(24u crème - consistentie 4)
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PHYTO DELUXE GOLD ESSENCE
De Phyto Deluxe Gold Essence is een kuurproduct in ampoulevorm. Het wordt aangeboden als extra voeding voor de veeleisende huid of als nachtverzorging voor de vette
huid.
De Gold Essence bevat de beste Phyto Deluxe ingrediënten, verrijkt met colloïdaal goud
en voorziet in alle noden van de huid. Voor wie het beste resultaat wil, is dit dé ampoule
bij uitstek om op regelmatige basis als kuurproduct te gebruiken en zo huidveroudering
intensief aan te pakken.
Breng 1 pipetje van de ampoule aan op de huid van het gelaat en rond de ogen onder
de nachtverzorging. 1 ampoule is voldoende voor 1 week gebruik, één doos voor een
maandkuur. De ampoule kan ook gebruikt worden op hals en décolleté.

VOOR

Na 2% (dag 28)
PhytoCellTec™
Malus Domestica
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REGENERATING BEAUTY PLAN
CLEANSING &
SOFTENING

HYDRATING & NOURISHING
& MAXIMUM POWER & EFFECT

PREREGENERATIE

24u:
Creamy Cleansing
Foam & Softening
Tonic

Phyto Deluxe Moisturizing Lotion
onder Md’O crème naar keuze

-

REGENERATIE

24u:
Creamy Cleansing
Foam & Softening
Tonic

- rijpe, gemengde tot vette huid:
24u Phyto Deluxe Moisturizing Lotion
- gevoelige, rijpe huid:
24u Phyto Lift Cream Sensitive
- veeleisende, rijpe huid:
24u Phyto Lift Cream

-

REGENERATIE
PLUS

24u:
Creamy Cleansing
Foam & Softening
Tonic

- ‘s morgens
Phyto Deluxe Moisturizing Lotion
- ‘s avonds
Phyto Lift Cream Sensitive

‘s avonds
1x kuur Phyto Deluxe Gold Essence
op jaarbasis

REGENERATIE
HIGH LEVEL

24u:
Creamy Cleansing
Foam & Softening
Tonic

- ‘s morgens
Phyto Lift Cream Sensitive
- ‘s avonds
Phyto Lift Cream

‘s avonds
2x kuur Phyto Deluxe Gold Essence
op jaarbasis

EXTRA’S
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